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Magyar pedagógia 1945 után 



Az előadás főbb témái 

 Az iskolarendszer átformálása a második 
világháború után 

 Az iskolák államosítása és az ötvenes évek 
oktatáspolitikája 

 A szocialista iskolaszervezés sajátosságai a 
hatvanas-hetvenes években 

 A nyolcvanas évek pedagógiai reformjai 

 Oktatási rendszer átalakulása a 
rendszerváltást követően 
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Harc az iskoláért 

 A második világháború utáni politikai 
törekvések a polgári demokratikus 
jogállam létrehozását célozták. 

 Az ország újjáépítésében és a demokratikus 
társadalmi rend megteremtésében a világi és 
az egyházi erők egymás mellett álltak. 

 1945. augusztus 18-án a kormány elrendelte 
a nyolcosztályos általános iskolára épülő 
oktatás (8+4-es rendszer) előkészítését. 

 Az általános iskola a teljes és egységes 
alapműveltség közvetítését tűzte ki célul 6-
14 éves gyerekek számára. 

 Erre az alapműveltségre épít 14 éves kor után 
a négy osztályos középiskola, a szakmai 
képzés és a felsőoktatás. 
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Tildy Zoltán miniszterelnök  
1945 augusztusában 

Keresztury Dezső vallás- 
és közoktatásügyi miniszter 



A Kisgazdapárt iskolareform terve 

 A tervezet készítője a kisgazda Ortutay Gyula 
(1910-1978) volt, a későbbi kommunista vallás- 
és közoktatásügyi miniszter. 

 A kidolgozásban már 1943-tól részt vett pl. Radnóti 
Miklós költő és Bajcsy-Zsilinszky Endre is. 

 A kisgazdák koncepciója társadalmi osztálytól 
független, egységes iskoláztatást képzelt el 8-tól 
18 éves korig, 4+4+4-es rendszerben. 

 Az oktatás legyen (1) általános, (2) kötelező, (3) 
egységes, (4) ingyenes, (5) felelős és (6) 
közösségi. 

 Az iskolarendszer jellemzői: óvoda (4-6 év), elemi 
(6-10 év), általános közép (10-14 év), szellemi, 
ipari vagy mezőgazdasági szakosodás (14-18 év). 
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Németh László iskolatervezete 

 Németh László (1901-1975) író, orvos és 
pedagógus a Nemzeti Parasztpárt 
felkérésére készített közoktatási tervezetet. 

 „A tanügy rendezése” című írásában a 
hatosztályos elemi iskola és a 
hatosztályos középiskola mellett érvelt. 

 Németh László tantárgyak helyett komplex 
ismeretköröket alakított ki és a 6+6-os 
elrendezést fejlődés-lélektani szempontokkal 
támasztotta alá. 

 Elemi: 3 év írás-olvasás + 3 év középiskolai 
előkészítő 

 Közép: 3 év közös elmélet + 3 év gyakorlati 
szakosodás 
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A Népi Kollégiumok Országos 

Szervezete (NÉKOSZ) 

 A reformelképzelések nem valósulhattak meg: a 
kommunisták a szovjet nevelési minták alapján 
megszervezett 8 osztályos általános iskola és az 
arra épülő 4 évfolyamos középiskola mellett 
döntöttek, minden mást megszüntettek (1948). 

 A háború utáni időszakban a régebbi kollégiumok 
átszervezésével az alsóbb néprétegekből származó 
gyerekek tanulását kívánták segíteni. 

 E „népi kollégiumok” többségében a Magyar 
Kommunista Párt ideológusai irányították a 
nevelőmunkát. 

 A NÉKOSZ 1947-ben már 160 kollégiumot felügyelt, s 
bennük a magyar értelmiség cseréje folyt. 

 A kommunisták - félve a spontán szerveződésektől – a 
népi kollégiumokat 1949-ben feloszlatták. 
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Az iskolák államosítása 

 Az 1946/47. tanévben még sokszínű 
iskolarendszer létezett Magyarországon. 

 1241 óvoda, 7000 elemi, 364 polgári iskola, 
173 gimnázium és 129 szakképző működött. 
Ennek több mint a fele felekezeti irányítás alatt 
állt. 

 A totalitárius hatalomra törő baloldali erők 
már 1946-ban támadásokat intéztek az 
egyházi iskolák ellen. 

 Nem tűrhették az eszmék szabad cseréjét, a 
„másként gondolkodást”, a kritikát. 

 1948-ban - „a fordulat évében” - a csalással 
hatalomra jutott kommunisták az egyházi 
iskolák államosítása mellett döntöttek 
(1948:33. t. c.) 
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Ortutay Gyula, 
az államosítást irányító 
kommunista miniszter 

Mindszenty József bíboros  
a kommunisták kezén (1949) 



A szerzetesrendek feloszlatása 

 A hazug vádak alapján fogságba vetett és ártatlanul 
elítélt Mindszenty József bíboros koncepciós pere 
nem törte meg az egyház ellenállását, ezért 

 nemsokára megindult a kommunisták második nagy 
támadássorozata: 1950 július 7-től háromezer 
szerzetest és szerzetesnővért bűnözőként internáltak. 

 1950 augusztus 30-án Rákosi Mátyás államminiszter 
„békepapi megállapodást” kényszerített ki. Ez volt a 
bebörtönzött szerzetesek kiszabadulásának ára. 

 Az 1950. szeptember 7-én kelt 34. sz. törvényerejű 
rendelet – négy kivétellel – megvonta az összes 
szerzetesrend működési engedélyét. 

 Bár a bencések, a piaristák, a ferencesek és az 
iskolanővérek 40-40 fővel tovább működhettek, de a 
több mint tízezer szerzetest eltiltottak hivatásától. 
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        Iskolaügy az ötvenes évek elején 

 Óvodák 

 „Az óvoda feladata a gyerekek szocialista szellemű 
nevelése” (Kisdedóvási törvény, 1953). 

 Általános iskolák 

 A közvetítendő ideológia a marxizmus-leninizmus, 
az elméleti pedagógiai háttér Makarenko és mások 
munkái: cél a diktatórikus államhatalom 
kielégítése. 

 Középiskolák 

 Kiszorítják az értelmiséget, megjelennek a 
„gyorstalpalók”, bevezetik a kötelező orosz nyelvet. 

 Felsőoktatás, pedagógusképzés 

 Lecserélik a professzorokat, létrehozzák a 
tanárképző főiskolákat, a hallgatók több mint 
kétharmada munkás-paraszt származású (1955). 

9 

1950. Augusztus 20. 

Rákosi „Őszerénysége” 



Az 1956-os szabadságharc 

 A felelős értelmiség és az egyetemi ifjúság építő 
kritikáit a kommunista hatalom könyörtelen 
megtorlással honorálta. 

 Az egyetemi és főiskolai hallgatók fontos szerepet 
játszottak az 1956-os forradalom kirobbantásában. 

 Követelték Nagy Imre miniszterelnöki kinevezését, a 
többpárti választásokat,  a szovjet csapatok kivonását, a 
kötelező beszolgáltatás eltörlését, a Kossuth címer 
visszaállítását, a Sztálin szobor eltávolítását stb. 

 Október 1-től 6-ig pedagógiai konferenciát tartottak 
Balatonfüreden, ahol a magyar pedagógia félreállított 
nagyjait (köztük pl. Mérei Ferencet) rehabilitálták. 

 November 2-án a minisztérium oktatási reformtervezetet 
tett közzé, de a forradalom bukása után (november 11.) 
visszavonták. 
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Sztálin – vízszintesen 



Kádár „Népköztársasága” 

 A Szovjetunió által létrehozott magyar bábkormány 
feje, Kádár János a szovjet haderők megszálló 
csapataival a háta mögött ragadta meg a hatalmat. 

 Az „ellenforradalom” megtorlásaként a kommunisták 
mintegy 400 embert végeztek ki, 21 ezer személyt 
bebörtönöztek, 18 ezer főt internáltak. 

 Kádár „konszolidáló” szándékának megfelelően 1959 
és 1963 között sokan amnesztiával szabadultak. 

 1957 márciusában a Magyar Szocialista Munkáspárt 
(MSZMP) határozott az ifjúság fokozott ideológiai 
neveléséről. Létrehozták a Kommunista Ifjúsági 
Szövetséget (KISZ), megerősítették az Úttörőket. 

 1959 szeptemberétől létrejöttek a 2 éves felsőfokú 
óvónőképző és a 3 éves felsőfokú tanítóképző 
intézetek. 

 A tanárképző főiskola képzési ideje 4 év lett. 
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A Magyar Úttörők Szövetsége 1 

 A Magyar Úttörők Szövetsége 1946. június 2-án 
alakult meg. 

 1946 és 1948 között a kommunisták nagy 
számban beépültek a cserkészek közé, előkészítve 
azok 1948-as beolvasztását az úttörőmozgalomba. 

 A cserkészmozgalomból sok motívumot használtak 
fel (őrs, raj, csapat, az egyenruha, táborozások, 
próbák stb.), de mindezeket a kommunista 
ideológia terjesztésére alkalmazták.  

 Az úttörőmozgalom alapvető feladata az volt, hogy 
az iskolás gyermekeket "a párt iránti szeretetre és 
hűségre, proletár nemzetköziségre" nevelje. 

 Az úttörők 12 pontját kilencszer írták át, pl. 1957-
ben a „haza” szót a „Magyar Népköztársaságra” 
cserélték. 
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A Magyar Úttörők Szövetsége 2 

 Az úttörőmozgalomban való részvétel 
„önkéntesen volt kötelező”. 

 Tagjai: kisdobosok (2-4. osztályos tanulók), 
úttörők (5-8. osztályos tanulók. 

 Szervezeti egységek: őrs (6-12 fő), raj 2-4 őrs 
(egy osztály), csapat (az összes raj az 
iskolában). 

 Úttörősajtónak nevezték azokat az újságokat, 
amelyek a Úttörőszövetség elvi irányításával 
tevékenykedtek. 

 Ilyenek voltak pl.: Úttörő Gyermekújság, Pajtás, 
Hüvelyk Matyi, Úttörő, Kisdobos, Dörmögő 
Dömötör, Tábortűz, Kincskereső, Ifjúvezető. 

 A legkiválóbb úttörők jutalma a romantikus 
csillebérci vagy zánkai táborozás volt. 
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Kádár Csillebércen 1966-ban 



A Kommunista Ifjúsági Szövetség 1 

 A Magyar Kommunista Ifjúsági Szövetség 
(KISZ) a Magyar Szocialista Munkáspárt 
(MSZMP) ifjúsági szervezete volt 1957 és 
1989 között. 

 A baloldali ifjúsági mozgalom hagyományai 
Magyarországon 1919-ig nyúlnak vissza. A magyar 
Tanácsköztársaság idején alakult meg Budapesten 
a Marx Károly nevét viselő ifjúsági csapat. 

 A KISZ 1957. március 21-én alakult meg a korábbi 
Dolgozó Ifjúság Szövetsége (DISZ) utódjaként.  

 Felállítása a szovjet típusú politikai átnevelő 
intézményrendszer fontos eleme volt, mert a 
magyar ifjúság meghatározó szerepet játszott 
1956-ban, az „ellenforradalom” minden fázisában. 
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A Kommunista Ifjúsági Szövetség 2 

 A KISZ szervezeti felépítése az MSZMP 
pártapparátusának másolata. 

 KISZ alapszervezet → megyei/városi KISZ 
Bizottság → KISZ Központi Bizottság, élén az első 

titkárral. 

 A KISZ katonai jellegű egysége az Ifjú Gárda. 

 Az Ifjú Gárda a KISZ rendezvényeit biztosító elit 
alakulat volt (a munkásőrség KISZ megfelelője).  

 Az ifjúgárdisták 14 éves kortól teljesítettek 
szolgálatot, s katonai kiképzésben részesültek. 

 A parancsnokok hivatásos katonatisztek voltak, a 
személyi állomány létszáma 1972-ben 31 ezer volt. 

 KISZ szervezetek átszőtték a közép- és 
felsőoktatást, tagjainak jelentős része párttag lett. 
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Pedagógia a 60-as években 

 1961-ben nagyszabású oktatási reformra került sor 

 Az „értelmiségi túltermelődés” miatt a 
középiskolásokat a munka világa felé igyekeztek 
irányítani. 

 Bevezették az 5+1-es oktatási formát, ahol a hét 
hatodik napját gyárban fizikai munkával kellett 
tölteni. (E kezdeményezés pár év múlva megbukott.) 

 Az iskolákat igen részletes utasításokkal irányították. 

 1965-ben megszüntették az 5+1-es rendszert és 
létrehozták a szakközépiskolát. 

 Az intézmény kettős célkitűzése: szakmai képesítés és 
érettségi egyidejű nyújtása. 

 A demográfiai hullám miatt felduzzadt létszámú 
általános iskolások jelentős részét a 3 éves 
szakmunkásképző intézetekbe „terelték”. 
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Pedagógia a 70-es években 

 Az 1972-es oktatáspolitikai határozat 
igyekezett a pedagógiai szakmai szempontok és a 
párt céljai között összhangot teremteni. 

 A túlterhelés kiküszöbölésére csökkentették a 
tananyagot. 

 Rugalmas kerettanterv kidolgozását irányozták 
elő. (Bővítették a tanár pedagógiai mozgásterét.) 

 Részben korszerűsítették a tankönyveket. 

 Növelték az ideológiai nevelés hatékonyságát. 

 E párthatározat végül is elősegítette az iskolaügy 
belső modernizációját. 

 A hetvenes évektől kezdve tágabb teret kaptak a 
didaktikai kutatások és az iskolakísérletek, 
de csak korlátozottan befolyásolták a közoktatást. 
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 Modern lakótelepi 
iskola Békásmegyeren 



Pedagógia a 80-as években 

 1981-ben bevezetik az ötnapos munkahetet, 
az iskolákban megjelenik a 6. és 7. óra. 

 Szentlőrincen Gáspár László nevelésfilozófus 
irányításával végeztek pedagógiai kísérleteket. 

 Gáspár az oktatási-nevelési folyamatot 
„pedagógiailag reprodukált társadalmi 
gyakorlatként” értelmezi és kezeli. 

 Zsolnai József oktatáskutató 1985-ben 
szervezte meg a NYIK (nyelvi-irodalmi-
kommunikációs nevelés), vagyis a „Zsonai-
módszer”  alapján működő iskoláját. 

 Az „értékközvetítő iskola” modellje a tanulói alkotó 
kreativitás kibontakoztatására és a tehetség 
tudatos és módszeres fejlesztésére épül. 
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Iskolaügy a rendszerváltás előtt és után 

 1985-ben íródott pártállami korszak utolsó 
lényeges közoktatási dokumentuma. 

 Az 1985. évi 1. törvény nagyobb önállóságot ad az 
iskolának és a tanárnak, nem zárja ki az egyedi 
megoldások alkalmazását sem. 

 Engedélyezik alternatív pedagógiai programok 
indítását. 

 1988-ban létrejön az Alternatív Közgazdasági 
Gimnázium, 1989-ben pedig a solymári Waldorf 
óvoda. 

 A rendszerváltás után, 1993-ban új oktatási 
törvény születik. 

 Megjelennek a hat- és nyolcosztályos gimnáziumok. 

 Iskolafenntartó lehet állam, egyház, alapítvány, 
magánszemély. 

 1995-ben elkészül a Nemzeti Alaptanterv (NAT). 
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Az ezredforduló meghatározó 

neveléstudósai és alapművei 1 

Bábosik István 
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Az ezredforduló meghatározó 

neveléstudósai és alapművei 2 

Falus Iván 
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Az ezredforduló meghatározó 

neveléstudósai és alapművei 3 

Schaffhauser Franz 

22 



Az ezredforduló meghatározó 

neveléstudósai és alapművei 4 

Pukánszky Béla 
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További fontos alapművek 1 
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További fontos alapművek 2 
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Összefoglalás 

 1945-ben szovjet mintára létrejön a 8 osztályos 
általános iskola és a 4 osztályos középiskola 

 A kommunisták 1948-ban államosítják az iskolákat 
és 1950-ben feloszlatják a szerzetesrendeket. 

 A Rákosi-rendszer elnyomó diktatúrája 1956-ban 
forradalomhoz és szabadságharchoz vezet. 

 Kádár 1957-ben felállítja a KISZ szervezetet. 

 A 60-as és 70-es években központilag irányított és 
ideológiavezérelt oktatási rendszer működik. 

 A 80-as évek iskolakísérletei és az 1985-ös törvényi 
változások a lassú liberalizálódás irányába haladnak. 

 A rendszerváltás után újra szabad és sokszínű 
iskolarendszer alakul ki. 
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   Befejezésképpen… 

 

Köszönöm a figyelmet! 
 

Sikeres vizsgát kívánok! 
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